
Maar liefst 14 jaar heeft Samen Plus 
erover gedaan: in november 2018 werd 
eindelijk de eerste steen gelegd van de 
servicewoningen in Boekhoute, niet 
door de gemeente, wel door de 
Zilvertorens. Het geduld van de 
Boekhoutse senioren werd serieus op de 
proef gesteld.
De Boekhoutenaren zullen niet snel 
vergeten hoe er in dit dossier te werk is 
gegaan. De pastoor die uit zijn huis werd 

gezet omdat er 'dringend' 
servicewoningen moesten gebouwd 
worden. De bibliotheek die werd 
afgebroken en verdween. Eerst zou de 
gemeente er via het OCMW zelf 11 
woningen bouwen. Daarna zou de 
gemeente de bouw uit handen geven 
aan Service Invest, maar door een 
slechte opvolging van het dossier is dat 
helemaal verkeerd gelopen. En 
uiteindelijk werd beslist om de gronden 

dan maar te verkopen, met als resultaat 
dat de Zilvertorens nu de eigenaar is van 
het gehele project. Er zullen uiteindelijk 
23 assistentiewoningen komen.
CD&V hoopt dat de bouw ervan spoedig 
mag verlopen zodat onze ouderen er snel 
hun intrek kunnen nemen.

(bron van de centrale foto: 
www.zilvertorens.be)

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:

Trees Van Eykeren
treesvaneykeren@hotmail.com
0496/28 40 56

in Assenede
Wijblad  van CD&V-Assenede jaargang 17 - november 2017

#Potloodborden
Met veel tromgeroffel werden vlak vóór de start van het schooljaar aan alle 
schoolpoorten potloodborden onthuld.
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Dit is alvast een goed begin, maar het mag 
best wat meer zijn. Want wat we echt nodig 
hebben, zijn structurele maatregelen om de 
veiligheid van onze schoolkinderen te 
verhogen. Wanneer komen er  afgescheiden 
fietspaden? Goed onderhouden voetpaden? 
Tonnagebeperking in onze schoolomge-

vingen? Verkeersbeperkende maatregelen?  
Verkeersveiligheid is meer dan snel een 
"wegelken" openen zoals in Oosteeklo en 
veel meer dan potloodborden plaatsen.  Er is 
nood aan een doordacht plan waarin de 
zwakke weggebruiker centraal staat.
(Dimitri Van Vooren)

#Eindelijk  



De mooie pastorietuin van 
Bassevelde zou beter kunnen 

ingericht worden, bijvoorbeeld 
met een verzorgd speelterrein. 

Dit kan het park van 
Bassevelde worden. 

Brenda Van den Bossche en                   

Trees Van Eykeren    

(gemeenteraadsleden)

Door de bouw van het dorpshuis van Bassevelde 
verdwijnt ook een stukje groen in de dorpskern. De 
kinderen konden er ravotten en er stonden enkele 
speeltuigen. 
Waarom geven we de mooie pastorietuin geen 
bestemming die daarop kan inspelen en die daardoor 
een opwaardering krijgt? Nu wordt deze openbare 
ruimte voor enkele grotere evenementen gebruikt, 
maar ze biedt nog meer mogelijkheden.

De tuin is een mooie groene long, ook in de dorpskern, en vlakbij 
de kinderopvang, de scholen, de wijk en het woon- en 
zorgcentrum. Vandaag is de tuin echter niet bijzonder ingericht.
Er zijn nochtans geen grote ingrepen nodig om deze tuin  tot een 
aangename ontmoetingsplaats te maken.

Een deel van de tuin zou kunnen ingericht worden met enkele 
natuurlijke speeltuigen. Rond de tuin is er, meer dan in de andere 
deelgemeenten, genoeg passage en sociale controle. Kinderen 
zijn er niet aan hun lot overgelaten.

De tuin zou ook beter kunnen aangelegd worden  dan wat nu 
het geval is, bijvoorbeeld met een wandelpad doorheen de 
ganse groene zone, met mooie zitbanken of een picknicktafel. 

"We waren in deze tuin op een mooie zomeravond en behalve 
wij was er niemand", zeggen Brenda en Trees. "Dat is jammer, 
want deze tuin zou echt een heel aangenaam park kunnen zijn 
voor alle inwoners van Bassevelde".

 

David Windels naar OCMW-raad

Teddy Standaert heeft in de OCMW-raad de fakkel 
doorgegeven aan David Windels.

2018 zal het laatste jaar zijn dat de gemeenteraad en de OCMW-
raad aparte entiteiten zijn. Vanaf 2019 zullen deze twee raden 
samenvallen en dus dezelfde samenstelling hebben.

Voor deze laatste periode geeft Teddy Standaert zijn ervaring 
door aan David Windels. David is gehuwd met Nathalie Steyaert 
en heeft twee zonen Maxim en Thibo. Hij is landbouwer en al 18 
jaar vrijwilliger bij de brandweer. Daarnaast is hij ook sociaal 
bewogen en wil hij zich inzetten voor een beter dorp. Zijn 
aandacht zal vooral uitgaan naar dossiers in de 
armoedeproblematiek.

Bedankt Teddy, succes David.

Raadsleden Nic Van Zele en Marc Bobelyn aan de ondertussen 

weggenomen proefopstelling.

Verkeersveiligheid Hendekenstraat 

De wegbeheerder van de Hendekenstraat heeft beslist 
om na de periode met een aantal proefopstellingen de 
verkeerssituatie te laten zoals ze vroeger was.

Gedurende een aantal maanden werd gemeten of de 
proefopstellingen de verkeersveiligheid konden verhogen. Heel 
wat inwoners gaven aan dat de veiligheid er juist op achteruit 
was gegaan. Ook CD&V vond dat de situatie, zeker ter hoogte van 
de houtzagerij, veel gevaarlijker  was geworden. Het verkeer  werd 
er immers op één rijstrook geleid, maar had geen zicht op de 
tegenliggers die vanuit een bocht kwamen.

De snelheidsverlaging  naar  50 km/u blijft op die plaats 
behouden.

Teddy Standaert en David Windels aan het gemeentehuis.
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